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Tillfälliga bestämmelser om förebyggande
tillfällig föräldrapenning för ett barn som har
varit allvarligt sjukt
Funktionsrätt Sverige
Funktionsrätt Sverige Funktionsrätt Sverige är en
samarbetsorganisation för 46 funktionsrättsförbund som tillsammans
representerar ca 400 000 medlemmar. Vårt arbete grundar sig på
mänskliga rättigheter när vi driver medlemmarnas funktionsrätt rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor. Vårt mål
är ett samhälle för alla.
Människor i alla åldrar, med funktionsnedsättning och eller kronisk
sjukdom, varav många är medlemmar i något av våra
medlemsförbund berörs särskilt av coronapandemin. Funktionsrätt
Sverige har engagerat oss på flera viktiga områden sedan utbrottet
startade i Sverige bland annat i frågan gällande behovet av
smittskyddspenning, eller en tillfällig förebyggande sjukpenning.
Sammanfattning
Funktionsrätt Sverige har vid flera tillfällen under våren påtalat det
akuta behovet av en smittskyddspenning/förebyggande
Funktionsrätt Sverige, Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Telefon 08 546 404 00. Org nr 802006-2108
www.funktionsratt.se

sjukpenning för personer som tillhör en riskgrupp som riskerar att
drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i
covid-19. Den förebyggande sjukpenningen skulle också omfatta
närstående som delar hushållsgemenskap med dessa personer.
Skyddandet av personer som riskerar ett allvarligt sjukdomsförlopp
vid covid-19 är helt centralt i pandemibekämpningen, därtill hör att
uppenbara riskpersoners närmaste anhöriga inte får riskera att ta
hem viruset.
Funktionsrätt Sverige välkomnar därför regeringens förslag om viss
smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19. Liksom
förslaget om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som
har varit allvarligt sjukt. Vi vill dock börja med att poängtera det
olyckliga med den korta remisstiden om en dag. Materialet är
komplext och kräver mer tid för att göras rättvisa.
Vi ställer oss inledningsvis kritiska till förslaget om avgränsningen
kring när den förebyggande föräldrapenningen ska vara gällande.
Föräldrar omfattas inte av förslaget till smittbärarpenning med
anledning av sjukdomen covid-19, men inte heller detta förslag är
tillräckligt och ger vare sig barn i riskgrupp ett tillräckligt skydd eller
garanterar försörjning för familjen, när barnets behöver skyddas från
smitta.
En del av problemet är den bristfälliga kunskapen om vilka barn som
riskerar att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19,
varför vi efterfrågar en djupare utredning med syftet att definiera
riskgrupper bland barn, i likhet med tillvägagångssättet i
Storbritannien.
Vi förordar därför att denna specifika fråga kring risken för barn
med olika funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom att
drabbas av allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19 remitteras till
Socialstyrelsen för ny analys och viktigt tydliggörande.
Målgruppen behöver utvidgas
Förslaget innebär att föräldrar till barn som nyligen har varit
allvarligt sjuka på det sätt som avses enligt 30 § kap. 13 SFB, i vissa
fall ska få rätt till förebyggande tillfällig föräldrapenning om det på
grund av den allvarliga sjukdomen eller en behandling som barnet
har genomgått för den allvarliga sjukdomen.
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Flera av våra medlemsförbund vittnar om att det är få föräldrar till
barn med funktionsnedsättningar som får den typen av
föräldrapenning, som är baserad på att barnet är allvarligt sjukt.
Enligt Folkhälsomyndigheten blir barn som regel inte allvarligt sjuka
vid covid-19, vilket vi förstår ligger till grund för avgränsningarna i
detta förslag. Samtidigt skriver man att det kan vara möjligt att
personer med en sjukdom eller som genomgår en medicinsk
behandling som påverkar immunförsvaret också kan ha en ökad risk
för ett allvarligare sjukdomsförlopp. Folkhälsomyndigheten säger
vidare att vid sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarlig
sjukdom vid luftvägsinfektioner bör man rådgöra med behandlande
läkare om behandling och vad man kan göra för att minska risken
kopplad till sjukdomen covid-19.
Flera av våra medlemsförbund har framfört att det hos medlemmar
råder en stor osäkerhet kring huruvida barn med olika
funktionsnedsättningar och tillstånd, kan riskera att drabbas av ett
allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19. Bland annat hänvisas till
erfarenheter från andra håll i Europa gällande synen på barn i
riskgrupp, exempelvis från Storbritannien. Många föräldrar väljer
förstås hellre att avstå från att arbeta, även utan ersättning, än att
riskera sitt barns hälsa.
Vi kan se behovet av avgränsningar när det gäller vilka föräldrar
som ska omfattas av den tillfälliga föräldrapenningen. Samtidigt är
det viktigt att ta hänsyn till att det i andra delar av
socialförsäkringen/LSS hänvisas till föräldraansvaret för omsorgen i
stor utsträckning. Detta medför att stora problem kan uppstå om
man som förälder till ett barn med omfattande
funktionsnedsättningar, som inbegriper exempelvis
luftvägsproblem, smittas av corona.
Baserat på osäkerheten kring risken för barn med olika
funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom att drabbas av
allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19, förordar vi att frågan
remitteras till Socialstyrelsen för ny analys och viktigt tydliggörande.
Vi förutsätter att regeringen sedan skyndsamt återkommer med
fortsatta förslag tillfällig föräldrapenning för barn som riskerar att
drabbas av allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.
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Till dess att kunskapsläget klarnat och det säkerställts vad som
gäller, bör frågan om vilka föräldrar till barn med
funktionsnedsättning som bör omfattas av tillfällig föräldrapenning
under pandemin, avgöras i det specifika fallet.
En enkel avgränsning i sammanhanget skulle kunna vara att den
riskbedömning som genomförs av barnets läkare omfattar både
barnet och föräldrarna.
Med vänlig hälsning
Funktionsrätt Sverige

Elisabeth Wallenius
Ordförande
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